
 
O R D I N  

cu privire la aprobarea formularului tipizat de document  

primar cu regim special “Act de achiziţie a mărfurilor”  

   

nr. 130  din  30.09.2010  
   

Monitorul Oficial nr.210/743 din 26.10.2010  

   

* * *  

Întru executarea prevederilor pct.3
1 

al Hotărîrii Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 cu 

privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.30-33/288 din 09.04.1998),  

ORDON:  
Se aprobă:  

1. Formularul tipizat de document primar cu regim special “Act de achiziţie a mărfurilor”.  

2. Instrucţiunea privind modul de completare a actului de achiziţie a mărfurilor.  

3. Formularul tipizat “Act de achiziţie a mărfurilor” şi Instrucţiunea privind modul de 

completare a actului de achiziţie a mărfurilor intră în vigoare începînd cu data publicării în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova.  

4. Formularele tipizate “Act de achiziţie a mărfurilor”, aprobate prin Ordinul comun al 

Biroului Naţional de Statistică şi al Ministerului Finanţelor nr.22/36 din 22 martie 1999, se vor 

utiliza pînă la epuizarea stocurilor.  

  

MINISTRUL FINANŢELOR Veaceslav NEGRUŢA  

 

Chişinău, 30 septembrie 2010.   

Nr.130.  
 

  
Formular tipizat  
Типовая форма  

   
Aprobat prin Ordinul Ministerului  
Finanţelor al Republicii Moldova  

nr.130 din 30 septembrie 2010  
Утверждена приказом Министерства  

Финансов Республики Молдова  
№ 130 от 30 сентября 2010 г. 

  

ACT DE ACHIZIŢIE A MĂRFURILOR  
АКТ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ  

din _________________ 20___ 
от 

Seria _____Nr.  
Серия ____-№ 

  
  
  
Primit în baza contractului 
Принято в счет договора 
nr._____ din __________ 20___ 
№ ______от 

TEXT=DPDP19971223406


  

________________________________________________________________________________________
___ 

denumirea entităţii, adresa (наименование субъекта, адрес) 

  
Cod fiscal / IDNO _____________________ 
Фискальный код / IDNO 

 
Conducătorul entităţii / ______________________________ 
persoana împuternicită_____

numele, prenumele (фамилия, имя)
 

Руководитель субъекта / 
уполномоченное лицо 

  

Primit mărfuri 
______________________________________________________________________________ 

Принял товары ___________________________
numele, prenumele (фамилия, имя)

 
  
Predat mărfuri 

_____________________________________________________________________________ 
Сдал товары _____________________________

numele, prenumele (фамилия, имя)
 

  
________________________________________________________________________________________

___ 

cod personal / IDNP, datele buletinului de identitate, adresa 

(идентификационный номер / IDNP, данные удостоверения личности, адрес) 

   
Denumirea mărfurilor  
Наименование товаров 

Unit. de  
măsură  
Единица  
измерения 

Cantitate  
Количество 

Preţ  
unitar, lei  
Цена  
единицы,  
леев 

Valoare, lei  
Стоимость, леев 

1 2 3 4 5 = 3 × 4 

      

      

      

      

      

      

      

Total / Итого X X X  

  
Valoarea totală 

_____________________________________________________________________________ 
Общая стоимость __________________________

în litere (прописью)
 

  
Reţineri: 
Удержания 
la buget ____________________________________________________________________ 

_______________ 
в бюджет ________________________________

în litere (прописью)
 _______________________

în cifre (цифрами)
 

avansuri achitate ____________________________________________________________ 
_______________ 

уплаченные авансы _______________________
în litere (прописью)

 _______________________
în cifre (цифрами)

 
  
Total de plată _______________________________________________________________ 

_______________ 
Общая сумма к оплате ____________________

în litere (прописью)
 _______________________

în cifre (цифрами)
 

  
  



Predat mărfuri _________________________ 
Сдал товары           semnătura (подпись) 
  
Declaraţia pe propria răspundere a persoanei fizice care a predat mărfurile. 
Декларация под собственную ответственность физического лица, передавшего товары. 
Declar că mărfurile predate sînt obţinute integral pe teritoriul Republicii Moldova: 
Заявляю, что переданные товары полностью получены на территории Республики Молдова:  
_______________________________ 
numele, prenumele (фамилия, имя) 
_______________________________ 

semnătura (подпись) 
  
Declaraţiile şi înscrisurile false, precum şi însuşirea averii străine se pedepseşte conform legislaţiei în 

vigoare. 
Ложные заявления и записи, а также присвоение чужого имущества наказывается согласно 

действующему законодательству. 
  
Primit mărfuri _________________________ 
Принял товары        semnătura (подпись) 
  
Conducătorul entităţii/persoana împuternicită __________________________ 
Руководитель субъекта/уполномоченное лицо             semnătura (подпись) 
  
  
L.Ş. 
М.П. 

  
[Formularul tipizat modificat prin Ordinul Min.Fin. nr.154 din 31.10.2013, în vigoare 05.11.2013]  

  

  
Aprobată  

prin Ordinul Ministerului Finanţelor  

al Republicii Moldova  

nr.130 din 30 septembrie 2010  

INSTRUCŢIUNE  

privind modul de completare a actului de achiziţie a mărfurilor  

   

Secţiunea 1  

Dispoziţii generale  

1. Prezenta Instrucţiune este elaborată în conformitate cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.294 din 17 martie 

1998 “Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997”, cu modificările şi 

completările ulterioare.  

2. Actul de achiziţie a mărfurilor este un formular tipizat care se întocmeşte de către entitate în cazul achiziţiei mărfurilor 

(valorilor, bunurilor, inclusiv produselor agricole) de la persoanele fizice care nu practică activitate de întreprinzător (cetăţeni), 

indiferent de momentul achitării mijloacelor băneşti.  

  

3. Formularele actului de achiziţie a mărfurilor se eliberează de către inspectoratele fiscale de stat teritoriale. 

[Pct.3 introdus prin Ordinul Min.Fin. nr.143 din 15.10.2013, în vigoare 08.11.2013]  

[Pct.3 exclus prin Ordinul Min.Fin. nr.154 din 31.10.2013, în vigoare 05.11.2013] 

   

Secţiunea a 2-a  

Completarea actului de achiziţie a mărfurilor  

4. Actul de achiziţie a mărfurilor se întocmeşte în 2 exemplare. Primul exemplar se eliberează vînzătorului (proprietarului 

mărfurilor), iar al doilea exemplar rămîne la cumpărător.  

5. Actul de achiziţie a mărfurilor se completează în modul următor:  

1) În rubrica “Seria” se indică seria actului.  

2) În rubrica “Nr.” se indică numărul actului.  

3) În rubrica “din_____20___” se înscrie ziua, luna, anul întocmirii actului.  

TEXT=MF0520131031154
TEXT=HGHG19980317294
TEXT=HGHG19980317294
TEXT=DPDP19971223406
TEXT=MF0520131015143
TEXT=MF0520131031154


4) În rubrica “Primit în baza contractului nr.____din______20___” se indică, după caz, numărul şi data contractului 

încheiat.  

5) În rîndul “denumirea entităţii, adresa” se indică denumirea şi adresa juridică ale cumpărătorului.  

6) În rîndul “Cod fiscal/IDNO” se indică codul fiscal/IDNO al cumpărătorului.  

7) În rîndul “Conducătorul entităţii/persoana împuternicită” se indică numele, prenumele conducătorului entităţii sau ale 

persoanei împuternicite.  

8) În rîndul “Primit mărfuri” se indică numele, prenumele persoanei care a achiziţionat mărfurile.  

9) În rîndul “Predat mărfuri” se indică numele, prenumele vînzătorului.  

10) În rîndul “Cod personal/IDNP, datele buletinului de identitate, adresa” se indică codul personal/IDNP al vînzătorului, 

datele din buletinul de identitate (seria, numărul, data eliberării şi oficiul emitent) şi adresa acestuia.  

11) În coloana “Denumirea mărfurilor” se specifică denumirea mărfurilor achiziţionate.  

12) În coloana “Unitatea de măsură” se reflectă unitatea de măsură a mărfurilor achiziţionate.  

13) În coloana “Cantitate” se reflectă cantitatea mărfurilor achiziţionate.  

14) În coloana “Preţ unitar, lei” se indică preţul unitar al mărfurilor achiziţionate.  

15) În coloana “Valoare, lei” se înscrie suma totală obţinută prin produsul rîndurilor corespunzătoare coloanei 3 

”Cantitate” şi coloanei 4 ”Preţ unitar, lei”.  

16) În rîndul “Valoarea totală” se înscrie în litere valoarea totală în lei a mărfurilor achiziţionate. Aceasta trebuie să 

corespundă totalului din coloana 5 “Valoare, lei”.  

17) În rîndul “Reţineri” se indică (în litere şi în cifre) suma reţinerilor la buget – în rubrica “la buget” şi suma primită ca 

avans spre decontare pentru achiziţia mărfurilor – în rubrica “avansuri achitate”.  

18) În rîndul “Total de plată”* se înscrie suma totală de plată (în litere şi în cifre) pentru mărfurile achiziţionate, obţinută 

prin diferenţa dintre suma indicată în rîndul “Valoarea totală” şi suma indicată în rîndul “Reţineri”;  

____________________ 

*
 
Notă: În cazul cînd momentul achitării pentru mărfurile achiziţionate nu coincide cu momentul achiziţionării acestora, 

rîndurile “Reţineri” şi “Total de plată” nu se completează. 

  

19) În rîndul “Predat mărfuri” – vînzătorul confirmă prin semnătură predarea mărfurilor cumpărătorului. 

20) În rîndul “Declaraţia pe propria răspundere a persoanei fizice care a predat mărfurile. Declar că mărfurile predate sînt 

obţinute integral pe teritoriul Republicii Moldova:” se indică numele şi prenumele vînzătorului care confirmă prin semnătură că 

mărfurile predate sînt obţinute integral pe teritoriul Republicii Moldova. Rîndul respectiv se completează doar în cazul predării 

produselor agricole obţinute integral pe teritoriul Republicii Moldova 

21) În rîndul “Primit mărfuri” – semnătura persoanei care a achiziţionat (recepţionat) nemijlocit mărfurile. 

22) În rîndul “Conducătorul entităţii/persoana împuternicită” – semnătura conducătorului entităţii sau a altei persoane 

împuternicite care permite achiziţionarea mărfurilor, cu aplicarea ştampilei. 

Rîndurile necompletate ale formularului “Act de achiziţie a mărfurilor” se barează obligatoriu. 

  
[Instrucţiunea modificată prin Ordinul Min.Fin. nr.154 din 31.10.2013, în vigoare 05.11.2013]  

   
 

__________ 

Ministerul Finanţelor 

Ordin nr.130 din 30.09.2010 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special "Act de 

achiziţie a mărfurilor" //Monitorul Oficial 210/743, 26.10.2010 

TEXT=MF0520131031154

